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DATO:   TIRSDAG 30. august 2022 
STED:  Idrettens Hus, Drammen – møterom B. 
KLOKKA:   17.30 – 19.30 
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Runar Dammen, Geirr Kihle, Anja K. Lønseth, Knut Arvid 
Syvertsen, Jorunn Tveten og Lars Erik Olsen. 
Forfall: Silje S. Johansen 
 
Før styremøtet ble åpnet, deltok alle i kommunenes informasjonsmøte på teams vedr.  
temaplanarbeidet kl. 17.00 - 18.00. 
 

Sak nr. 
 
09/22  PROTOKOLLER / REFERATER     PB/DL 
09.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2022-23  DL/alle 
Det må legges til at Geirr fratrådte i saken vedr. kunstgress på Konnerud 
Vedtak: Godkjent med tillegget, publiseres på nettsidene  
 
10/22  INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER. 
10.01  Behovsundersøkelse Anleggsplaner 
Målsetting med skjema er at IL skal kunne benytte det som et verktøy for å sortere ut prioriterte 
saker til temaplan. Frist for IL er ut sept. Styremedlemmene oppfordres til å teste ut skjemaet og gi 
tilbakemelding om dette til DL. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
10.02  Fadderordning 
Inndeling foretatt, og oppstart er 1 sept. Ønske om et felles skriv fra DIR om kommunikasjon. 
Tilstedeværelse i et styremøte kan være en mulighet. Geir oppdaterer IL kontaktinformasjon. Opp til 
klubbene/fadder å holde gjensidig dialog. PB lager utkast til tekst til felles skriv. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
10.03  LAM –2022 
Tre idrettslag får relativt stor nedgang i utbetaling sammenlignet med 2021, ellers små utslag. 
Nedgang i aktivitetstall, spesielt målgruppen ungdom er en felles forklaring. Parautøvere belønnes 
med kr 1800,- pr hode. Det er viktig at fordelingen tydeliggjør de forskjellige postene slik at 
idrettslagene veit hvor midlene skal øremerkes. 
        
10.04  Årsmøtet 2022, godkjent og underskrevet protokoll 
Årsmøteprotokoll er undertegnet og ferdig og blir lagt ut. 
Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene  
 
Styreseminar. Tidspunktet opprettholdes. Styret ønske et dagsseminar med påfølgende middag. 
ADM sjekker opp mulige steder for dette. 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 – 2022/2023 

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2022-2023/M%C3%B8te%201%2028%20juni/Protokoll_m%C3%B8te%201%202022.docx
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11/22  SAMARBEID MED KOMMUNEN      
11.01  Kommunal støtte 2022 
Kommunal støtte ble utbetalt mandag 22.08. Administrasjonen publiserer fordeling i nyhetsbrev. 
Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene  
 
11.02  Temaplanen, status og framdrift 
Før styremøtet startet deltok vi på et digitalt informasjonsmøte med andre frivillige organisasjoner.  
DIR jobber med innspill til temaplan.  Det er planlagt innspillsrunde med DIR/Friluftsforum og andre 
i uke 42-43.   
Vedtak: Tatt til orientering 
                                                                       
11.03  Utviklingsstipend 
Styreleder har kontakt med Ordfører med positiv tilbakemelding om oppstart av 
utviklingsstipendene igjen. Ifølge Rolleskjemaet vil gruppen som gjennomgår søknadene og 
innstiller bestå av DL, Anja Lønseth og Lars Erik Olsen. PB sjekker opp med DK om når prosessen kan 
igangsettes. DL oppdaterer søknadskjemaet. 
Vedtak: Tatt til orientering 
                           
11.04  Idrettens festaften 
Ønsket er å slå sammen kommunens Gullmiddag og Idrettens festaften. Pga pandemien har ikke 
disse blitt arranger siden 2019. Det er opprettet dialog med kommunen om å slå sammen disse to. 
Sparebanken Øst er fortsatt positive til å være med. DT vil gjerne være med videre. Budsjett på ca. 
kr 200.000, - fordelt mellom tre aktører (bank/kommune/ idrett). Aktuelt sted: Sted: Union Scene. 
Vi må kartlegge mulighetene for et samarbeid om en fremtidig Festaften. Målsetting om å 
arrangere dette våren 2023. Ønsket er å vise bredden i Drammensidretten.  
Vedtak: Styret stiller seg positive til forslaget 
 
11.05  Høringssvar innsendt i sommer 
Handlingsplan plast- innspill fra VIK, Mjøndalen. DIR underbygget vårt innspill, sendt inn innen 
høringsfrist. Det samme med Travbaneutbyggingen.  
Travbanen: Invitert til nytt statusmøte tirs 20 september. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
12/22  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER    
12.01  Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst  
Se innlegg om undersøkelsen i Teams. Initiativ fra VIK, og DIR ble invitert inn for å gi gode underlag 
til Vista Analyse.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
13/22  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
13.01  Søknadsprosess Aktive lokalsamfunn 
Søknadsfristen for LAM var 30.06.22. Det var totalt 23 innkomne søknader og 17 søknader ble 
innvilget. Total søknadssum var kr 2 714 690 og totalsum for innvilgede søknader var kr 1 742 614. 
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Innvilgede søknader ble fordelt mellom idrettens ordning Lokale aktivitetsmidler (LAM) og 
utviklingspott fra Drammen kommune. Søknader ble behandlet etter gitte kriterier og i samarbeid 
med kommune.  
 
14/22  ANLEGGSSAKER         
Orientering om pågående saker 
Konnerud kunstgress – Gjerdet inn tre sider, dårlig løsning pga snø. Statsforvalter med forbud mot 
gummigranulat fra 1.1.23. Syverbane ved siden av ikke lagt om pga dårlig økonomi. 
Gulskogen- løsning innenfor krav.  
Drammen Ballklubbs Klubb- og Bydelshus åpnes i sept. Bygging går etter planen. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
15/22  ORIENTERINGSSAKER 

• Konnerud IL inviterte DIR til møte 29.08. PB, PF-O og DL deltok. KILs oppfattelse av DIRs rolle 
vedr den ekstraordinære bevillingen i Kommunestyret kom overraskende på oss. KIL følte 
seg motarbeidet av DIR, noe som selvsagt ikke er tilfellet. DIRs kritikk rettet seg mot 
politikerne i kommunen som brøt samarbeidsavtalen med DIR. 

• KIL organiserer flere av de store idrettslagene der det samarbeides om et skriv til kommunen 
om anleggssituasjon i Drammen og kommunens manglende ambisjoner på feltet. Støttes av 
DIR. 

• DIR igangsetter en kartlegging av hvilke idrettslag som kunne trenge kommunale garantier 
på sine lån. DIR vil spille inn dette som sak til HU. SSK har tatt kontakt med DIR med et ønske 
om at dette tas opp med DK. Renteendring vil påvirke idrettslagenes lån i mye større grad 
framover da det er forventet en økende rente.   

• AIR med temamøte 8 september, fokus anlegg. Se invitasjon i Teams. 
• Idrettsforbundets anleggskonferanse. DIR deltar med Per B, Geir S. Knut Arvid og Geirr Kihle 
• Arne Madsen ønsker et seminar i forbindelse med World cup neste år. VIK har kontaktet DIR 

med en henvendelse om DIR ønsker å være med på dette. PB holder kontakten med VIK. 
 
Eventuelt 
Det er mottatt en henvendelse fra Drammen kommune om bruk av Drammenshallen til innspilling 
av Maskorama. Dette vil bety av hallen stort sett vil være stengt i perioden 3 nov-17 desember. DL 
har etterspurt mer informasjon da det ble forespeilet blant annet en del dugnadsinntekter til 
idrettslagene under innspillingstiden. Slik hallsituasjonen i Drammen er, stiller styret seg tvilsomme 
til å støtte dette. 
Vedtak: Tatt foreløpig til orientering, ny vurdering tas når mer informasjon er mottatt. 
 
 
Referenter 
 
Geir V. Skinnes. Janne C. Hafskjold, Per Burud 
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